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Uw gids door het grote aanbod van
het kleine scherm en de radiogolven.

Feelgood-
drama
Monsieur Lazhar,
23.30 opNPO2

Monsieur Lazhar, de
oscar-genomineerde film
van de Canadese regisseur
philippe falardeau, is zowat
de feelgoodversie van het
sociale drama Entre Les Murs.
Het verhaal van de Algerijnse
leraar (mohammed felag) die
zijn studenten tijdens de les
frans ook een paar levensles-
sen meegeeft, schuwt grote
thema’s niet (denk: onver-
werkte trauma’s, zowel voor
de leraar als voor zijn leerlin-
gen), maar wordt nooit zwaar
op de hand. perfect kijk-
voer voor een late vrij-
dagavond, dus. (eWC)

GoodWill Hunting,
22.25 opNPO3

Will Hunting is een conciërge
bij het prestigieuze
massachusetts Institute of
technology. Al snel wordt
duidelijk dat hij een wiskundig
genie is en eeuwenoude,
wiskundige raadsels in een
vingerknip kan oplossen. eén
ding houdt hem tegen: zijn
verleden. de acteurs matt
damon en Ben Affleck schre-
ven een script en maakten er
onder regie van de
Amerikaanse regisseur Gus
van sant een mooi en ont-
roerend drama van. Het
duo won een oscar en
een Golden Globe
voor deze film. (Cvn)

vandaag komt Gust uit, het
bier van de tv-reeks Familie
met een alcoholpercentage
van liefst 7,8 procent. Het
personage niko opent in de
soap zijn eigen brouwerij. de
makers van Familie willen het
allemaal wat echter maken
en brengen ook effectief het
bier op de markt. Het is niet
de eerste keer: van de con-
currentie op één, Thuis, staat
ook al het bier, ’t slurfke, in
de rekken van de super-
markten. (Cvn)

► Actrice Anne Mie Gils
praat over preutsheid bij
jongeren op Radio 1.
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Wiskundig
genie als
conciërge

7,8%

‘Alle pogingen
van ‘Flair’ ten
spijt, maar naakt
is nog altijd niet
bespreekbaar’

OP EEN
ANDER

gebouwdomlokaal eigenenergieuit thoriumop
tewekken.”
Die centrales zijn dan een nieuwe vorm van

kerncentrales, met het gebruik van thorium in
plaats van uranium als brandstof in kernreacto-
ren. “Datheeftzekervoordelen”,weetBinnemans.
“In tegenstelling totbijhetgebruikvanuranium,
ontstaat er in een thoriumcyclusnauwelijks plu-
toniumofanderezware radioactieveelementen.
Het nucleair afval blijft ook veel minder lang
radioactief.Bovendienkomtthoriumindenatuur
bijna tien keermeer voor danuranium.”
Toch is de piste van energie uit thoriumnooit

doorgebroken. “De technologieomeenthorium-
reactor te bouwen bestaat al sinds de jaren 50,
maar het probleem is de sterke uraniumlobby”,
zegtBinnemans. “Voorhetopwekkenvanenergie
uit thorium zijn ook andere types van reactoren
nodig. Die technologie is volledig ontwikkeld en
getest,maareenthoriumreactor isgewoonmoei-
lijk om te bouwen.”
Het scenario van Occupied is dus utopisch,

maar niet zo vergezocht, vindt Binnemans. “Een
thoriumreactor is op korte termijn realistischer

dan een fusiereactorwaarmen al jaren op
zit te broeden.Maarhet is naïef te den-
ken dat een thoriumreactor in
Noorwegenvoldoendevermogenzal
hebben om heel het continent van
energie te voorzien. Dan geldt het-
zelfdeprincipealsbijdehuidigekern-
centrales. Bij de nieuwste typen van
kernreactoren is er geenenkele die vol-
doende vermogen levert om heel

België van elektriciteit te voor-
zien, laat staan dat één
enkele kernreactor de
energievoorziening van
heelEuropazoukunnen
verzorgen.”

Ook Knack-weten-
schapsjournalist Dirk
Draulansisgeentv-kij-

ker,maarmoedigthetwelaandatpopulaire tele-
visiereeksensteedsvakernaarwetenschapenkli-
maat grijpen om verhalen rond te bouwen. “Ik
heb net nog eenmail gekregen over een nieuwe
serie waarin aan wetenschap wordt gedaan.
Interessant, zolang er natuurlijk op een ernstige
manier aanwetenschapwordt gedaan.Helaas is
dat niet altijd het geval.”

Potten breken
Alszoonvaneeningenieur indekernenergiekent
Draulansdemogelijkhedenvanthoriumzoalsze
inOccupiedwordenvoorgesteldmaaral tegoed.
“Thorium heeft bij voorbaat een grote achter-
stand. Niet alleen omwille van die sterke urani-
umlobby,maar ook de grote lobby tegen als wat
nogmaarnaar kernenergie ruikt.Het hele debat
wordt verziekt door de wetenschappelijk desin-
formatieoverallemogelijkedoemscenario’s. Iets
wat in het verhaal van thorium als brandstof in
kernreactoren veel minder van toepassing is. In
theorie is het eenwaardig alternatief.”

Of het fictieve Noorwegen van Occupied dan
tochoverstagzalgaanvoordienieuwe,duurzame
energiebronzult umorgenavondallichtnogniet
tezienkrijgen.Canvaszendtdanweldetwee laat-
steafleveringenuit,maar intussenwordtgefluis-
terd dat een tweede seizoen in de maak is.
Bovendien gaat de reeks al lang voorbij aan het
klimaatvraagstukwaarmeehet is begonnen: het
afsluitenvandeolie-engaswinningendeoverstap
naar eennieuwe energiebron.
Deze reeks catalogeren onder wetenschap is

daneenstaptever.Maardepremisse iserweleen
van wetenschappelijke aard op een ernstige
manier.Zelfsde integralebegingeneriekgaatover
deopwarmingvandeaarde.Tochknap,vooreen
televisieprogramma dat wereldwijd potten
breekt?

Occupied, zaterdag om 20.35 en 21.20 uur
op Canvas. De dvd-reeks is te bestellen
op demorgen.be/occupied

Ontdek de TV App
van ‘DeMorgen’

Op de DM TV App vindt u
voor elke tv-avond een
handig overzicht en tal
van tips van onze redactie.

Vind DMTV app nu in
de App Store (iOS) of
in Google Play (Android)

DM.

QUOTE ‘Een thoriumreactor is
op korte termijn realistischer
dan een fusiereactor waar

men al jaren op zit te broeden’
KOEN BINNEMANS

professor kU leUven

► De Noorse
premier
Jesper Berg
uitOccupied.
Hij besloot alle
olie- en gas-
winning stop
te zetten
en over te
schakelen
op energie
uit thorium.

ROBIN BROOS

Alswede idealistischepremier uit
deNoorse tv-reeksOccupiedmogen
geloven, is thoriumde toekomst.Hoe
fictief is dezefictiereeks, die begonmet een
duurzameoplossing voorhet energievraag-
stuk?Morgen zendt Canvas de seizoens-
finale vandepolitieke thrillerreeks uit.

De bejubelde Noorse tv-reeks Okkupert – op
Canvas te zien als Occupied – vertelt het fictieve
verhaalvaneenRussische invasie inNoorwegen.
De Noorse premier Jesper Berg besloot zonder
overleg met de omringende landen alle olie- en
gaswinning te stoppen en over te schakelen op
energie uit thorium. Noorwegen wil die nieuwe
elektriciteit delenmet de rest van Europa. Maar
dat isnietnaardezinvandeRussen, diehet land
bezetten.
Latenweevenverwegblijvenvandiediploma-

tieke rel – indefictiereeks én inde echte interna-
tionalepolitiek–eninzoomenopdienieuweener-
giebron. Zoudat echt kunnen?Enzo ja,waarom
doenwehet nogniet?
Chemicus en KU Leuven-professor Koen

Binnemans heeft de vraag de laatste weken
vakergekregen. “Ikhebdereekszelfnogniet
gezien – ik kijk amper televisie –maarmijn
echtgenote volgt het. Het valt alvast niet te
ontkennendatNoorwegenovergrotevoor-
raden thorium beschikt. De naam is zelfs
afgeleid van Thor, de dondergod in de
Scandinavischemythologie.Toch ishet
voorgestelde scenario weinig
waarschijnlijk.”

Niet zo vergezocht
In Occupied stelt Noor-
wegenvooromzelfenergie
op te wekken uit thorium,
alsalternatiefvoordeont-
ginning van andere fos-
sielebrandstoffenophun
grondgebied. “Dat ver-
onderstelt dat één land
het monopolie van de
energieproductie in
handen krijgt”, zegt
Binnemans. “Maar
dan ga je voorbij aan
het vraagstuk vanhet
transport van die
elektriciteit.Veel rea-
listischer zou dan
zijn dat er in heel
Europa nieuwe cen-
trales worden

In Noorse thrillerserie wordt thorium als dé energiebron van de toekomst gezien
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‘OCCUPIED’

► Still uit
de serie

Occupied toont
een thorium-

centrale
in Noorwegen.

‘In theorie is
thorium

een waardig
alternatief voor
uranium’, meent

wetenschaps-
journalist

Dirk Draulans.

Spannendmaar
ook realistisch?


